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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ „МАЙБУТНЄ КРАЇНИ” /надалі
Організація/ є всеукраїнською громадською організацією, створеною в результаті вільного
волевиявлення громадян, що об'єдналися на основі спільних інтересів.
1.2 Організація створюється і діє на підставі добровільності і рівноправності її членів,
самоврядування, законності і гласності. Організація вільна в виборі напрямку своєї
діяльності для досягнення статутних завдань.
1.3. Організація здійснює свою діяльність відповідно до Конституції України, Закону
України «Про об’єднання громадян», законодавства України та цього Статуту.
1.4. Організація вільна у виборі напрямків своєї діяльності.
1.5. Організація є юридичною особою. Вона набуває прав юридичної особи з моменту
реєстрації у встановленому чинним законодавством порядку, володіє майном, має
самостійний баланс, розрахунковий та інші рахунки в установах банків, свою печатку,
штампи, символіку та іншу атрибутику, зразки яких затверджуються Правлінням
Організації. Символіка реєструється в установленому порядку.
1.6. Організація може засновувати або вступати в міжнародні громадські /неурядові/
Організації, утворювати міжнародні спілки об’єднань громадян, підтримувати прямі
міжнародні контакти і зв’язки, укладати відповідні угоди, а також брати участь у
здійснюванні заходів, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України.
1.7. Організація має право реалізовувати свої завдання у взаємодії з органами державної
влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями,
як в Україні так і за її межами, діяльність яких не суперечить чинному законодавству
України та міжнародним зобов’язанням України.
1.8. Організація здійснює діяльність, що не передбачає одержання прибутків, на засадах
законності, гуманності, гласності, добровільності та самоврядування. Діяльність
Організації має суспільний характер, що не суперечить її взаємодії з органами державної
влади та не позбавляє права на отримання державної підтримки.
1.9. Організація несе відповідальність за своїми зобов’язаннями належним їй майном.
Члени Організації не несуть відповідальності за зобов’язання Організації. Організація не
несе відповідальність за зобов’язаннями своїх членів.
1.10. Діяльність Організації поширюється на територію всієї України.
1.11. Організація в повному обсязі користується правами, визначеними чинним
законодавством для об’єднань громадян (громадських організацій). Вона має право від
свого імені укладати договори, набувати майнові та особисті немайнові права, і нести
обов'язки, пов'язані з її діяльністю, бути позивачем і відповідачем в суді.
1.12. Організація здійснює свою діяльність без мети одержання прибутку (доходу) та
реєструється як неприбуткова.
1.13. Повна назва Організації – ВСЕУКРАЇНСЬКА ГРОМАДСЬКА ОРГАНІЗАЦІЯ
„МАЙБУТНЄ КРАЇНИ”. Скорочена – ВГО „МАЙБУТНЄ КРАЇНИ”.
1.14. Місцезнаходження Організації:
Харківська обл., м. Харків, пр. Героїв Сталінграда, 175, кв. 5.
2. МЕТА, ЗАВДАННЯ І НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Мета: задоволення та захист законних соціальних, економічних, творчих, вікових,

національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів громадської
організації та сприяння становленню України як демократичної, соціальної та правової
держави, сприяння формуванню громадянського суспільства, дотримання прав людини,
створенню дієвої системи національних інститутів захисту прав людини та підтримки
громадських ініціатив.
2.2. Завданнями Організації є:
- сприяння захисту прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних,
культурних та інших інтересів членів Організації;
- сприяння формуванню науковому, моральному, культурному та духовному відродженню
України;
- сприяння формуванню громадської думки з актуальних проблем прав людини через
інформування населення та виступи в засобах масової інформації та в інших формах, не
заборонених чинним законодавством;
- розробка і висунення пропозицій до органів державної влади та органів місцевого
самоврядування щодо покращення стану справ у сфері реалізації та захисту прав людини,
сприяння у прийнятті нормативно-правових актів, спрямованих на реалізацію та захист
прав людини;
- сприяння оздоровленню членів Організації;
- поширення інформації про діяльність Організації.
2.3. Для досягнення поставленої мети Організація у визначеному чинним законодавством
порядку:
- представляє та захищає законні інтереси своїх членів в органах державної влади та
органах місцевого самоврядування, а також в установах, підприємствах, організаціях
незалежно від форм власності;
- надає своїм членам консультаційну допомогу з професійних та соціальних питань;
- сприяє вихованню поваги до світових та національних культурних цінностей;
- організовує поширення знань в галузі прав людини серед різних категорій населення;
- бере участь у проведенні конференцій, лекцій, семінарів, симпозіумів та інших наукових,
освітніх, культурних, спортивних заходах в установленому законодавством порядку;
- організує та проводить, без отримання прибутку, конференції, лекції, семінари,
симпозіуми, тренінги, громадські слухання та інші не заборонені законом наукові, освітні,
культурні та спортивні заходи;
- співпрацює з органами державної влади та органами місцевого самоврядування з
приводу дотримання належного стану прав людини та відповідного реагування на їх
порушення;
- вносить пропозиції до органів влади та органів місцевого самоврядування;
- засновує засоби масової інформації та видає науково-інформаційні вісники;
- поширює інформацію про права людини та випадки їх порушення;
- надає комплексну громадську правову оцінку нормативно-правовим актам;
- може утворювати постійно діючі третейські суди при Організації, в порядку,
передбаченому Законом України «Про третейські суди»;
- сприяє розвитку і зміцненню контактів з подібними організаціями за кордоном;
- встановлює та підтримує міжрегіональні та міжнародні зв'язки;
- приймає участь у міжнародних громадських заходах.
3. ПРАВОВИЙ СТАТУС ОРГАНІЗАЦІЇ
3.1. Для здійснення цілей і завдань, визначених у цьому Статуті, Організація користується
правом:
- виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
- представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів
(учасників) у державних та громадських органах;

- приймати участь у громадській діяльності;
- проводити масові заходи (семінари, конференції, зустрічі тощо);
- ідейно, організаційно та матеріально підтримувати інші об'єднання громадян, надавати
допомогу в їх створенні;
- створювати установи та організації;
- одержувати від органів державної влади та органів місцевого самоврядування
інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;
- вносити пропозиції до органів державної влади;
- розповсюджувати інформацію та пропагувати свої ідеї та цілі;
- засновувати засоби масової інформації;
- засновувати підприємства, необхідні для виконання статутних завдань;
- здійснювати незалежні громадські дослідження з соціологічних, культурологічних,
педагогічних та інших питань;
- сприяти навчальній та просвітницькій діяльності, обміну досвідом;
- приймати участь в науковій, освітній, культурній, театральній, концертній діяльності
міжнародних організацій;
- займатись, шляхом створення видавництв, видавництвом навчальних посібників,
монографій, книг, методичної літератури, збірок, буклетів, запрошень, афіш та інших
друкованих видань.
- укладати угоди з підприємствами, установами, організаціями, а також з громадянами;
- залучати на договірних умовах для виконання цілей і завдань, визначених у цьому
Статуті, вітчизняні та закордонні організації.
4. УЧАСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ У СПІЛКАХ ОБ'ЄДНАНЬ ГРОМАДЯН
4.1. Організація має право на добровільних засадах:
- засновувати або вступати в спілки (союзи, асоціації тощо) з іншими об'єднаннями
громадян. Створення та легалізація, порядок діяльності та ліквідація таких спілок
здійснюється відповідно до чинного законодавства України;
- укладати правочини з іншими громадськими організаціями, в тому числі про
співробітництво та взаємодопомогу.
5. МІЖНАРОДНІ ЗВ'ЯЗКИ ОРГАНІЗАЦІЇ
5.1. Організація розвиває та зміцнює міжнародні зв'язки відповідно до своїх цілей та
завдань у порядку, встановленому чинним законодавством України.
6. СИМВОЛІКА ОРГАНІЗАЦІЇ
6.1. Організація може використовувати власну символіку: емблему, прапор тощо.
6.2. Символіка Організації затверджується Правлінням Організації.
6.3 Символіка організації підлягає реєстрації у порядку, встановленому чинним
законодавством України.
6.4 Організація має право використовувати символіку, що належить іншим організаціям,
у порядку, встановленому чинним законодавством України, за згодою власника цієї
символіки.
7. УМОВИ І ПОРЯДОК ПРИЙОМУ В ЧЛЕНИ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ,
ВИБУТТЯ З НЕЇ. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЧЛЕНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ
7.1. Членство в Організації є добровільним.

7.2. Членство в Організації може бути індивідуальним або колективним.
7.3. Індивідуальними членами можуть бути громадяни України, іноземні громадяни,
особи без громадянства, що досягли 18 років, які беруть участь в реалізації статутних
завдань, визнають і виконують вимоги цього Статуту, сплачують вступні та членські
внески.
7.4. Колективними членами можуть бути колективи підприємств, організацій, установ, що
сприяють діяльності Організації, визнають і виконують вимоги Статуту, сплачують
вступні та членські внески.
7.5. Членство в Організації набувається на підставі особистої заяви з подальшим
затвердженням рішенням Правління. З моменту прийняття рішення Правління про
зарахування особи до членів Організації, особа вважається її членом. Колективні члени
подають заяву та витяг із протоколу засідання їх колективу з рішенням про входження до
Організації. З моменту прийняття рішення Правління про зарахування колективного члена
до членів Організації, колективний член входить до її складу. Колективні члени
реалізують свої права та обов’язки через своїх представників.
7.6. Члени Організації мають право:
- обирати і бути обраними до керівних і контролюючих органів Організації;
- звертатися до Організації за захистом своїх прав та інтересів;
- брати участь в усіх заходах, що проводяться Організацією;
- одержувати будь-яку інформацію про діяльність Організації;
- вносити пропозиції в керівні органи Організації з питань, що стосуються її діяльності;
- користуватись майном, що належить Організації, у порядку, встановленому
Конференцією.
7.7. Члени Організації зобов’язані:
- дотримуватися мети і завдань Організації;
- виконувати рішення Конференції, Правління, Голови;
- брати безпосередню участь в роботі Організації;
- зберігати власність Організації;
- сумлінно виконувати доручення Організації та її статутних органів.
7.8. За рішенням Правління колективні або індивідуальні члени, які вступають до
Організації можуть вносити вступні членські та добровільні внески у вигляді грошових
коштів, майна, права користування та в іншому вигляді.
7.9. Вихід зі складу Організації індивідуального члена здійснюється за його бажанням
шляхом подання заяви до Правління Організації у письмовій формі.
7.10. Вихід зі складу Організації колективного члену оформляється Правлінням на
підставі письмового рішення колективу.
7.11. Члени Організації можуть бути виключені у випадках:
- порушення більш ніж двох разів на протязі календарного року вимог Статуту
Організації;
- втрати зв'язку з Організацією;
- в інших випадках, передбачених чинним законодавством України.
7.12. Виключення членів з Організації здійснюється Правлінням.
7.13. Голова та члени Правління, Спостережної ради можуть бути виключені з членів
Організації тільки за рішенням Конференції Організації.
8. ВЛАСНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ
8.1. У зв’язку із здійсненням своєї статутної діяльності Організація в установленому
законодавством порядку володіє, користується і розпоряджається коштами та іншим
майном, а також немайновою власністю.
8.2. Організація може мати у власності або орендувати будівлі та інші споруди,
транспортні засоби, житлові приміщення і приміщення нежилого призначення, інше

нерухоме майно, обладнання, інвентар, засоби зв’язку, майно культурно-просвітницького,
спортивного та оздоровчого призначення, а також інше майно, необхідне для
забезпечення діяльності, передбаченої Статутом Організації.
8.3. Організація володіє і розпоряджається грошовими коштами.
8.4. Джерелами формування майна та коштів Організації можуть бути:
- кошти або майно, які надходять безоплатно або у вигляді безповоротної фінансової
допомоги чи добровільних пожертвувань;
- пасивні доходи;
- кошти або майно, які надходять таким неприбутковим організаціям, від проведення її
основної діяльності, з урахуванням положень підпункту 7.11.11 пункту 7.11 статті 7
Закону України «Про оподаткування прибутку підприємств»;
- дотації або субсидії, отримані з державного або місцевого бюджетів, державних цільових
фондів або у межах благодійної, у тому числі гуманітарної допомоги чи технічної
допомоги, що надаються Організації відповідно до умов міжнародних договорів, згода на
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, крім дотацій на регулювання цін
на платні послуги, які надаються Організацією або через неї їх отримувачам згідно із
законодавством, з метою зниження рівня таких цін;
8.5. Організація має право на майно та кошти, придбані в результаті господарської
діяльності, створених нею госпрозрахункових підприємств.
8.6. Кошти та інше майно Організації використовуються на здійснення статутної
діяльності Організації.
9. ЗДІЙСНЕННЯ ПРАВА ВЛАСНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
9.1. Право власності Організації реалізує Конференція в порядку, передбаченому
законодавством України та цим Статутом.
10. ДЕРЖАВА І ОРГАНІЗАЦІЯ
10.1. Втручання державних органів та службових осіб у діяльність Організації, так само як
втручання Організації у діяльність державних органів, службових осіб не допускається,
крім випадків, передбачених законодавством.
10.2. Держава не відповідає за зобов'язаннями Організації, так само як і Організація не
відповідає за зобов'язаннями держави.
10.3. Державний контроль за діяльністю Організації здійснюється відповідними органами
в порядку, передбаченому законодавством України.
11. ГОСПОДАРСЬКА ТА ІНША КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
11.1. З метою виконання статутних завдань і цілей Організація може здійснювати
необхідну господарську та іншу комерційну діяльність шляхом створення
госпрозрахункових установ та організацій із статусом юридичної особи, заснування
підприємств в порядку, встановленому законодавством.
12. СТРУКТУРА ТА ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ
12.1. Основою Організації є місцеві осередки (надалі – осередки). Осередок створюється
за територіальною ознакою – за місцем проживання членів Організації. Рішення про
створення осередку приймається на зборах членів Осередкуза наявності не менш як трьох
осіб. У своїй діяльності осередок керується цим Статутом та своїм Положенням, яке
приймається та затверджується Зборами членів Осередку. Місцеві осередки без прав
юридичної особи легалізуються шляхом повідомлення про заснування. Місцеві осередки з

правом юридичної особи підлягають реєстрації у встановленому чинним законодавством
порядку.
13. КЕРІВНІ ОРГАНИ ОРГАНІЗАЦІЇ
13.1. Вищим керівним органом Організації є Конференція.
13.1.1. Конференція складається з делегатів від місцевих осередків Організації. Делегати
на Конференцію обираються на З’їздах місцевих осередків областей України, Автономної
республіки Крим, міст Києва та Севастополя.
13.1.2. Конференція проводиться не менше одного разу на рік. Чергова та позачергова
Конференція може бути проведена за пропозицією Правління Організації або
Спостережної ради Організації.
13.1.3. До компетенції Конференції Організації належать питання:
- затвердження звітів Правління, Спостережної ради;
- визначення основних напрямків діяльності Організації;
- обрання та переобрання Правління, Голови Організації та Спостережної ради
Організації в цілому терміном на 6 років;
- прийняття Статуту Організації, внесення доповнень і змін до Статуту Організації;
- реалізація права власності на активи та кошти Організації;
- вирішення інших важливих питань, пов'язаних з діяльністю Організації;
- прийняття рішень про створення та ліквідацію створених Організацією підприємств;
Рішення про внесення доповнень і змін до Статуту організації та рішення про припинення
діяльності Організації приймається ¾ голосів делегатів, присутніх на Конференції.
13.1.4. Норми представництва (кількість делегатів, порядок їх обрання) на Конференції
встановлюється Правлінням не пізніше як за 30 днів до дня її проведення та доводиться до
всіх осередків у письмовій формі.
13.1.5. Кворум Конференції є достатнім за умови присутності більше як 50% делегатів від
загального складу.
13.1.6. Рішення Конференції приймаються простою більшістю голосів делегатів присутніх
на Конференції, якщо інше не передбачено Статутом Організації.
13.2. Правління
13.2.1. Правління здійснює керівництво діяльністю Організації в період між
Конференціями і складається із голови, заступників голови, секретаря та, за рішенням
Конференції, інших членів.
13.2.2. Голова, заступники голови, секретар Організації та склад Правління обираються
Конференцією терміном на 6 років. Кількість членів Правління не може перевищувати 30
осіб.
13.2.3. Голова, заступники, секретар виконують свої функції до закінчення терміну їх
обрання або до їх переобрання у встановленому цим Статутом порядку.
13.2.4. В межах своєї компетенції Правління:
13.2.4.1. Вирішує питання членства в організації.
13.2.4.2. Приймає рішення про створення та припинення діяльності осередків Організації.
13.2.4.3. Затверджує кошторис Організації.
13.2.4.4. Приймає рішення щодо скликання позачергової Конференції.
13.2.4.5. Є розпорядником власності Організації згідно з рішенням Конференції.
13.2.4.6. Розробляє і затверджує структуру підрозділів Організації та їх штатний розпис.
13.2.4.7. При необхідності наймає виконавчу дирекцію.
13.2.4.8. Організовує роботу щодо досягнення статутних цілей Організації.
13.2.4.9. Має право визначати розмір та періодичність сплати вступного та членського
внеску.
13.2.4.10. Керує фінансово-господарською діяльністю Організації.
13.2.4.11. Вирішує нагальні питання життя Організації.
13.2.4.12. Затверджує символіку Організації, що реєструється в установленому

законодавством порядку.
13.2.4.13. Приймає рішення про утворення постійно діючих третейських судів, затверджує
положення про них, їх регламент та списки третейських суддів.
13.2.4.14. Розглядає інші питання, які не віднесені до виключної компетенції інших
органів організації.
13.2.5. Засідання Правління скликаються не рідше одного разу в квартал та проводиться у
протокольній формі.
13.2.6. Рішення Правління приймаються більшістю голосів присутніх на ньому членів.
Засідання відбуваються при присутності на ньому більше половини складу Правління.
13.2.7. Допускається проведення засідань із застосуванням сучасних засобів зв’язку
шляхом проведення конференцій.
13.3. Голова Організації:
13.3.1. Голова Організації є Головою Правління Організації.
13.3.2. Представляє Організацію в органах державної влади та місцевих органах
самоврядування в установах та організаціях України і за її межами.
13.3.3. Скликає Правління Організації і головує на його засіданнях.
13.3.4. Виступає від імені Організації і діє без доручення.
13.3.5. Є розпорядником коштів, майна та підписує фінансові документи Організації.
13.3.6. Підписує офіційні документи від імені Організації.
13.3.7. Укладає будь-які правочини, договори від імені Організації з іншими будь-якими
особами, в тому числі юридичними і фізичними особами, веде службове листування.
13.3.8. Забезпечує виконання рішень Конференцій та Правління Організації.
13.3.9. Організовує фінансову та оперативну діяльність Організації.
13.3.10. Приймає на роботу і звільнює штатних робітників апарату.
13.3.11. Видає накази та розпорядження.
13.3.12. Має право створювати Консультаційну раду (дорадчий орган), до якої можуть
входить будь які члени Організації. Діяльність Консультаційної ради регулюється
Положенням про Консультаційну раду, яке затверджується Правлінням Організації.
13.3.13. Виконує інші дії по оперативному керівництву Організації в межах компетенції,
затвердженої Конференцією.
13.4. Заступники голови Організації виконують обов’язки, покладені на них Правлінням.
Один із заступників на час відсутності Голови Організації заміщає його на підставі
відповідного рішення Голови Організації, а також у визначених Конференцією випадках
можуть без довіреності представляти інтереси Організації та підписувати документи.
13.5. Заступники голови Організації здійснюють керівництво Організацією за
відповідними затвердженими Правлінням організації напрчмками.
13.6. Секретар Організації веде протоколи засідань Правління, оформляє прийняті
рішення, веде іншу службову документацію, виконує інші обов’язки, покладені на нього
Правлінням.
13.7. Спостережна рада
13.7.1. Спостережна рада здійснює контроль за діяльністю Організації в період між
конференціями і складається із голови, заступника голови, секретаря та, за рішенням
Конференції, інших членів.
13.7.2. Кількість членів Спостережної ради не може перевищувати 15 осіб.
13.7.3. Голова Спостережної ради заступник, секретар обираються Конференцію.
13.7.4. Голова Спостережної ради, заступник, секретар обираються строком на 6 років.
13.7.5. Спостережна рада в межах своєї компетенції:
13.7.5.1. Звітує Конференції про свою роботу.
13.7.5.2. Має виключне право офіційно тлумачити статут Організації.
13.7.5.3. Вирішує конфліктні питання в організації.
13.7.5.4. Здійснює контроль фінансово-господарської діяльності Організації самостійно та,
при потребі, із залученням аудиторів чи інших експертів.

13.7.5.5. Стежить за дотриманням Статуту членами і органами Організації.
13.7.5.6. Надає рекомендації щодо покращення роботи Організації.
13.7.5.7. Не рідше одного разу на рік здійснює загальний контроль фінансовогосподарської діяльності Організації, про що складається відповідний звіт.
13.7.5.8. За результатами перевірок, має право ініціювати скликання позачергових
конференцій Організації в термін до 21 дня від дати затвердження звіту перевірки на
засіданні Спостережної ради.
13.7.5.9. Якщо Правління злісно ухиляється від виконання обов’язків по організації
Конференції або не може їх виконувати, Спостережна рада має право самостійно
організувати скликання Конференції з перебиранням на себе прав та обов’язків Правління,
щодо скликання позачергової Конференції.
13.7.6. Засідання Спостережної ради скликаються Головою ради або за ініціативою 1/3 її
складу не рідше одного разу в квартал.
14. ЗМІНИ ТА ДОПОВНЕННЯ ДО СТАТУТУ
14.1. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються на Конференції
Організації.
14.2. Зміни та доповнення до Статуту Організації приймаються у разі, якщо їх підтримали
не менше 3/4 голосів членів Організації присутніх на Конференції Організації.
14.3. Зміни та доповнення до Статуту Організації підлягають реєстрації у встановленому
законом порядку.
15. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ
15.1. Припинення діяльності Організації може здійснюватися шляхом її злиття,
приєднання, поділ, перетворення або ліквідації у відповідності до чинного законодавства
України.
15.2. Ліквідація Організації здійснюється шляхом саморозпуску відповідно до Статуту або
за рішенням суду.
15.3. Ліквідація (саморозпуск) відбувається за рішенням Конференції, за яке
проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх учасників Конференції.
15.4. Кошти та інше майно Організації, в разі її ліквідації, передаються іншій
неприбутковій організації відповідного виду або зараховуються до державного бюджету.
15.5. Злиття, приєднання, поділ, перетворення відбувається за рішенням Конференції, за
яке проголосувало не менше ніж 3/4 присутніх делегатів Конференції.
15.6. У разі злиття, приєднання, поділу, перетворення Організації її майно, права та
обов’язки переходять до її правонаступника.
16. ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
16.1. В питаннях, що не викладені у даному статуті, Організація керується чинним
Законодавством України.
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